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Woensdag 5 oktober 2011
Vijf slobkousjes trokken naar het Plat. Ze vonden er niet minder dan 40 verschillende soorten
paddenstoelen. Van Isabelle kreeg ik volgend verslag en een reeks mooie plaatjes. Om goesting van te
krijgen.
Hallo Jan,
Ine stuurt je een lijst van de geziene paddenstoelen ( meer als 40!).
Daarnaast hadden we ook oog voor de volgende planten: Kruipbrem, Liggende
vleugeltjesbloem, Moeraswolfsklauw, Blauwe zegge, Dopheide, Akkerklokje nog volop in
bloei,.....en natuurlijk zochten en vonden we ook het IJslands mos dat zich aan het
uitbreiden is. Net als de Moeraswolfsklauw trouwens.
Ik zend
zijn.

je een paar paar foto's. Uiteraard geen 40. Dat zou te veel van het goede

!!!!Het is de BRUINGRIJZE berkenboleet en niet de grijsbruine.( Wellicht
staat het verkeerd op de lijst Jan)
De Bruingrijze berkenboleet onderscheidt zich van de Gewone berkenboleet
door de lichtbruine schubben en de blauwverkleuring van het vlees ( op
de foto reeds te zien in de steelbasis)
De tonderzwam is de Platte tonderzwam: bij meerjarige exemplaren is hij
meerlagig met daartussen dunne grenslagen.
Ik stuur ook nog twee foto's ( onder en bovenkant) van wat mij betreft
bijzonder mooie bruine paddenstoelen met duidelijke umbo. Ze werden
gevonden door Nicole maar we zijn er nog niet in geslaagd ze te
identificeren.
De Russula met rode steel is ook niet met zekerheid gedetermineerd. Het
is misschien de roodvoetrussula.

Groetjes,Isabelle

Volgende woensdag 12 oktober om 19 uur komen we voor de tweede maal dit
jaar terug samen in de Wulp voor het determineren van paddenstoelen die
door de deelnemers worden meegebracht.
Iedereen is van harte welkom.

Enkele zeer ijverige slobkousen gaan ook in de voormiddag op wandel in het
Hagenven in de omgeving van de stenen brug. Wie met hen meewil is van harte
welkom. Er wordt samengekomen om 8:45 aan de kerk Grote Heide of 9 uur
ter plaatse aan de stenen brug.

Met vriendelijke groet
Jan

Mooie plaatjes

De vermiljoenhoutzwam

de roestbruine kogelzwam

de platte tonderzwam

heksenboter

het ruig elfenbankje

de bruingrijze berkenboleet

de roodporiehoutzwam

de vliegenzwam

de plooivoetstuifzwam

